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ደንብ MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 
ተዛማጅ ርእሶች፡-  ACA, ACF, ACF-RA, COG-RA, IGT-RA, JFA, JFA-RA, JGA, JGA-RA, JGA-

RB, JGA-RC, JHF, JOA-RA 
ኃላፊነት ያለው ጽ/ቤት፦  ዋና ኣካዴሚያዊ መኮንን 

የት/ቤት ድጋፍና መሻሻል ም/የበላይ ተቆጣጣሪ 
 
 

ማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት 
 
 
I. ዓላማ 

 
ኣካደሚያዊ ግኝት እና ማህበራዊ እድገት የሚገኘኙት ተማሪዎች እና ሰራተኞች ደህንነት ሲሰማቸው መሆኑን 
የሞንጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ያምናል። ማሸማቀቅ፣ ማዋከብ፣ ወይም ማስፈራራት የት/ቤቶችን 
ሰላማዊ የሥራ እንቅስቃሴ ያደናቅፋል። መሸማቀቅ የሚደርስባቸው ተማሪዎች፣ ሌሎችን የሚያሸማቅቁ ተማሪዎች፣ 
እና ተመልካቾች የሆኑ ተማሪዎች በተለያየ ደረጃ ኣስከፊ፣ ሰላም ማጣት፣ እና በትምህርት ውጤታቸው ላይ ኣሉታዊ 
ተፅእኖ ይኖረዋል። ይህ ደንብ በት/ቤቶች ውስጥ ማሸማቀቅ እንዳይደረግ ለመከላከል የሚተገበሩ የመከላከል፣ 
ቅድመ-ጣልቃ ገብ እርምጃ፣ የመፍትሄ እንቅስቃሴ፣ እና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ጥፋተኝነት የሚያስከትለውን ፍቱን 
እርምጃ፣ እና በዛቻና በጉልበት የሚነዘንዙትን በሚያጋልጡ/በሚጠቁሙ ግለሰቦች ላይ በቀል እንዳይደርስባቸው 
ጥበቃ የማድረግ ቅደም ተከተል/ሂደትን ያበስራል። 

 
II. ፍች/ትርጉም 

 
ሀ.  ማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ማለት ሆን ተብሎ የሚደረግ፣ በቃላት፣ በኣካል፣ ወይም በፅሁፍ 

ወይም ሆን ተብሎ በኤሌክትሮኒክ መገናኛ በመጠቀም በተማሪ የትምህርት ጥቅሞች፣ እድሎች፣ ወይም 
ኣፈፃፀም፣ ወይም በተማሪ የኣካል ወይም ስነልቦናዊ ደህንነት ላይ ጣልቃ በመግባት ጥላቻ የተሞላበት 
የትምህርት ኣካባቢ መፍጠር ማለት ነው እናም፡- 

 
1. ኣንዱ— 

 
ሀ) በትምህርት ቦርድ መመርያ ACA፣ አድሎ-ያለማድረግ፣ ርትኣዊነት፣ ባህላዊ ብቃት ላይ እንደተደገለፀው በሁኔታ 
ወይም በይሆናል ግላዊ አስተሳሰብ በመገፋፋት፤ ወይም በዛቻ ወይም በማስፈራራት፤ እና፣ 

 
2. ወይም ደግሞ— 

 
ሀ) በት/ቤት ንብረት ላይ፣ በት/ቤት የሚደገፍ እንቅስቃሴ ወይም ክንውን፣ ወይም በት/ቤት 
አውቶቡስ ላይ የሚፈፀም፤ ወይም፣ 

 
ለ) በስርኣት የሚካሄድን የት/ቤት ሥራ ክንውን በከፍተኛ ደረጃ የሚያሰናክል። 

 
ለ.   በኤሌክትሮኒክስ መሳርያ ኣማካይነት/ሳይበርቡሊዪንግ/ የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ እና የማስፈራራት ሁኔታ 

ነው። "ሳይበርቡሊዪንግ" ማለት በኤሌክትሮኒክስ መሳርያ ኣማካይነት የሚተላለፍ መገናኛ ነው፡ እናም 
በማህበራዊ ሚድያ ጣቢያዎች መገልገልን ያካትታል።  ሳይበርቡሊዪንግ በ"ኤሌክትሮኒክስ መገናኛ" ስር 
የሚውሉትን ማናቸውንም የወደፊት መተግበሪያዎች/applications ያካትታል። “ኤሌክትሮኒክ 
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መገናኛ/Electronic communication" ማለት በኤሌክትሮኒክ መሳርያ፣ ስልክ፣ ሞባይልን፣ 
ኮሚፒውተርን፣ ወይም ታብሌትን ጨምሮ የሚተላለፍ መገናኛ ማለት ነው።  

 
ሐ.  የመከላከል እንቅስቃሴዎች ለተሸማቀቁ፣ ለሚያሸማቅቁ ወይም ለተመልካቾች፣ እና የኣወንታዊ ድጋፎችና 

የት/ቤት መሻሻል ጥረቶች ስርኣት አካል ለሆኑ ተማሪዎች፣ የማሸማቀቅቅ፣ የወከባ፣ የመጠን፣ የመንስኤዎች 
እና የማስፈራራት ተከታይ ውጤቶችን ንቃት/እውቅና የሚሰጡ ት/ቤት-አቀፍ የሆኑ እንቅስቃሴዎች 
ናቸው።  

 
መ. ጣልቃ-ገብ እንቅስቃሴዎች በድርጊቱ ኣስከፊነት ላይ የተመሰረተ ትኩረት፣ እና ዝውተራ መጠን በተወሰኑ 

ክስተቶች ኣቅጣጫ የግለሰብ ወይም የኣነስተኛ ቡድን ኣቅርቦቶች ናቸው።  
 
III. ቅደም-ተከተሎች/ሂደቶች 

 
ሀ.  መከላከል 

 
ሁሉም ት/ቤቶች የመከላከል እና ጣልቃ-ገብነት ስልቶችን እና/ወይም ኀላፊነት የተሞላበት ማህበራዊነትን-
የሚደግፉ ስነምግባርሮችን የሚያስተምሩና የሚያጠናክሩ እንቅስቃሴዎችን ይተገብራሉ። የሚካተቱትም 
እነዚህ ናቸው፦ 

 
1.   ለአካባቢ ውሳኔ አሰጣጥ የሚጠቅም መመሪያ እንዲሆን ስለ ትምህርት አካባቢ ጥናቶችና ቅኝቶች 

ጋር የሚገናኙ አስቀድሞ መከላከል፣ ጣልቃገብነት/ገላጋይነት፣ ሙያዊ/የሰለጠነ አስተዳደግ 
መተግበር እና ትንታኔ ማድረግ።  

 
2.  ዓመታዊ የሙያ እድገት እንቅስቃሴዎች ለሁሉም የሰራተኛ ኣባሎች ትኩረታቸው በማሸማቀቅ፣ 

ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት፣ የማህበራዊ ክህሎት እድገት፣ በት/ቤት የሰላም ኣየር፣ የልዩነቶች 
መቻቻል፣ ለእድሜ-ኣግባብነት ያላቸው የስነምግባር ሁኔታዎች፣ እና የማሸማቀቅ ተግባሮች 
ሲከሰቱ የመከላከል ጣልቃ-ገብነት-ድርጊቶችና ስልቶች። 

 
3. በትምህርት ዓመት ውስጥ ለተቀጠሩ የሰራተኛ ኣባሎች የሚሰጥ ሙያ ማጎልበት። 

 
4. የኣወንታዊ ስነምግባራዊ ድጋፎች፣ የጠባይ ትምህርት፣ ሁከት መከላከል፣ እና የት/ቤት መሻሻል 

በሁሉም ደረጃዎች የስርኣቱ ኣካል በመሆን የተተገበሩ የት/ቤት-ኣቀፍ መሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም 
ማስፈራራት መከላከያ ፕሮግራሞች። 

 
ለ. ጣልቃ-ገብነት 

 
1. ስለ መሸማቀቅ መስፋፋት፣ መንስኤዎች፣ እና ተከታይ ውጤቶች፣ እና ይህን የመከላከል ዘዴዎችን 

ለማጎልበት ከቤተሰቦችና ከማህበረሰብ ባለጉዳዮች ጋር ትብብር ማድረግ። 
 

2. የማሸማቀቅ ስነምግባሮች ለሚያሳዩ ተማሪዎች ትምህርት፣ ምክር እና ሌሎች ቀጥተኛ ጣልቃ-
ገብነቶች። ጣልቃ-ገብነቶች፣ በነሱ ሳይወሰኑ እነዚህን ያካትታሉ፣ መተኪያ ስነምግባሮችና 
ማህበራዊ ክህሎቶች፣ ራስን-በራስ ማንቃትን ማሳደግ፣ የሰውን ችግር እንደራስ አድርጎ ማየትና 
ታጋሽነትን ማዳበር፣ እና ለኣይነተ-ብዙህነት ስሜታዊነትና ኣድናቆት። 

 
3. መልሶ-ማቋቋም እና የመፍትሄ ኣቅርቦቶች የማሸማቀቅ ስነምግባርን ለማረም፣ ለራስ ጠበቃ 

መቆምና ራስን ማክበር፣ የወደፊት ሁኔታዎችን ለመከልከል፣ እና ተጠቂዎችን ከኣፀፋ እና/ወይም 
ከተጨማሪ የማሸማቀቅ ድርጊቶች ለመጠበቅ ከቤተሰቦችና ሌሎች የማህበረሰብ ባለጉዳዮች ጋር 
የተተለሙ። 
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4. ተጨማሪ ክስተቶችን ለመከላከል የሚያሸማቅቁ ተማሪዎችን ማህበራዊ-ስሜታዊ፣ ስነምግባራዊ፣ 

እና ኣካደሚያዊ ፍለጎቶች ለማሟላት ውጤታማነታቸው የተረጋገጠ የጣልቃ-ገብነቶች መስክ።  
 

5. መረጃዎች ለሰራተኛ ኣባሎች፣ ተማሪዎች፣ እና ወላጆች/ኣሳዳጊዎች ስለ ኣገልግሎቶች፣ ጤንነት፣ 
እና ስነምግባራዊ የጤና መገልገያዎች በማሽጨማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ለመሳተፍ 
በሚፀኑ ተማሪዎች ከት/ቤት ጣልቃ-ገብነቶች ትግባሬ እና በማሽጨማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም 
ማስፈራራት እንደ ፈፃሚዎች የሚሳተፉ ተማሪዎች፣ እና ኣካደሚያዊ ኣፈፃፀማቸው ከባድ ተፅእኖ 
የተደረገባቸው የተሸማቀቁ፣ ወይም ተመልካች ተማሪዎች። 

 
ሐ. ተከታይ ውጤቶች 

 
1. ኣስቀድመው የማሸማቀቅ ስነምግባሮች ላሳዩ ተማሪዎች የኣወንታዊ ስነምግባራዊ ለውጦች 

እውቅና፣ ተሸማቀው የነበሩ ኣሁን የማሸማቀቁ ኣድራጎት ያደርሰባቸውን የኣእምሮ መዛባት 
ለማስወገድ ስልቶችን በመተግበር ላይ የሚገኙ ተማሪዎች፣ እና ተመልካቾች የነበሩትን ለወደፊት 
የመሸማቀቅ ሁኔታ እንዳይደርስ በመከላከል ንቁ እርምጃ ለወሰዱ ተማሪዎች እውቅና መስጠት። 

 
2. በMCPS የተማሪ ስነምግባር ኮድ መሰረት የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ተግባራት 

ለሚፈፅሙ ተማሪዎች፣ በብቀላ ወይም ቂም በቀል በተያዙ ተማሪዎች፣ እና/ወይም ሆን ብለው 
የሃሰት ክስ የመሰረቱ ተማሪዎች የተፈፀሙ ተከታይ ውጤቶች። 

 
3. እያንዳንዱ ት/ቤት፣ በት/ቤቱ ዲሲፕሊን ውስጥ፣ ለማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት 

ተግባሮች የተከታይ ውጤቶች ዝርዝር ያካትታል። ተከታይ ውጤቶች ከMCPS ደንብ JFA-RA፣ 
የተማሪ መብቶችና ሃላፊነቶች፣ የMCPS ደንብ JGA-RB፣ እገዳና መሰናበት፣ የMCPS ደንብ JGA-
RC፣ ስንክልና ያላቸው ተማሪዎች እገዳና ስንብት እና የMCPS የተማሪ ስነምግባር ኮድ 
የሚያከብሩ መሆን ኣለባቸው።  

 
IV. የሪፖርት ኣቀራረብ ሂደቶች 

 
የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ዘገባ ለማከናወን የሚከተሉት ሂደቶች ኣገልግሎት ላይ መዋል ኣለባቸው፡-  

 
ሀ. MCPS ቅጽ 230-35፣ ማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ፣ በኣንድ ተማሪ 

ሊሞላ ይችላል፤ ወላጅ፣ ኣሳዳጊ፣ ወይም የተማሪ የቅርብ ዘመድ፤ ወይም የት/ቤት ሰራተኛ ኣባል። ኣንዴ 
ከተሞላ በኋላ፣ ቅጹ ለት/ቤቱ ርእሰመምህር/ተወካይ ገቢ መደረግ ኣለበት። 

 
ለ. ኣንድ ተማሪ፣ ወላጅ፣ ኣሳዳጊ፣ ወይም የተማሪ የቅርብ ዘመድ ለሰራተኛ ኣባል በመካሄድ ላይ ያለ 

የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ሲያስታውቅ፣ የሰራተኛ ኣባሉ በፍጥነት ጣልቃ ለመግባት ምላሽ 
ይሰጣል፤ የMCPS ቅጽ 230-35፣ ስለ ማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ሪፖርት ቅጽ እንዲሞላ ሃሳብ 
ያቀርባል፤ ኣድራጎቱንም ለት/ቤቱ ኣስተዳዳሪ ወድያውኑ ያስታውቃል። ተማሪው/ዋ ሪፖርት ማድረጊያ 
ቅጹን በነፃ ካልሞላ/ች ወይም መሙላት ካልፈለገ/ች፣ የሰራተኛ ኣባል ተማሪውን፣ ወላጁ(ጇ)ን 
ኣሳዳጊው(ዋ)ን፣ የተማሪን የቅርብ ዘመድ ፎርሙን በመሙላት ያግዛል።   

 
 በያንዳንዱ የትምህርት ኣመት መጀመርያ ላይ፣ ርእሰ መምህራን ተማሪዎቹን፣ ወላጆችን/ኣሳዳጊዎችን፣ እና 

ሰራተኞችን ስለ የMCPS ቅጽ 230-35፣ ማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት በሪፖርት ያሳውቃቸዋል። 
እያንዳንዱ ት/ቤት የMCPS ቅጽ 230-35 በት/ቤት ጽ/ቤት፣ የኣማካሪ ጽ/ቤት፣ የሚድያ ማእከል፣ እና በጤና 
ክፍል ይኖረዋል፣ እንዲሁም ቅጹን ለማግኘት በኣካባቢ ት/ቤት ድረ-ገጽ። 

 
V. የምርመራ ሂደቶች 



JHF-RA 
 

 
4 የ7 

 
የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ድርጊቶች ሲመረመሩ የሚከተሉት ሂደቶች ኣገልግሎት ላይ መዋል 
ኣለባቸው። 

 
ሀ. የMCPS ቅጽ 230-35፣ ማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ፣ እንደደረሰው/ሳት 

የት/ቤቱ ርእሰመምህር እና ወይም ተወካይ ኣድራጎቱን ወድያውኑ (ከተቀበለ/ች በሁለት ቀኖች ውስጥ) 
መመርመር እና ምርመራውን በMCPS ቅጽ 230-36፣ ማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ድርጊት 
ምርመራ ቅጽ መረጃ ማቅረብ ኣለበ(ባ)ት። 

 
ለ. የMCPS ቅጽ 230-35፣ የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ሪፖርት ማቅርቅቢያ ቅጽ፣ እና ኣባሪው 

የMCPS ቅጽ 230-35፣ የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት የት/ቤት ምርመራ ቅጽ፣ በተማሪ 
መዛግብት ሚስጢራዊነት ግዴታዎች መሰረት በት/ቤት ጽ/ቤት በሚስጢራዊ ማህደር ውስጥ ይጠበቃሉ። 
እነዚህ ሰነዶች በተማሪው/ዋ ፋይል/የማጠራቀሚያ ማህደር ውስጥ ኣይካተቱም። 

 
ሐ. የት/ቤቱ ርእሰመምህር እና/ወይም ተወካይ በማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ተካትተው የነበሩትን 

የሁሉንም ተማሪዎች ወላጆች/ኣሳዳጊዎች፣ ምርመራው እንዳለቀ በ24 ሰዓት ውስጥ 
ይገናኛቸዋል/ትገናኛቸዋለች። 

 
መ. የት/ቤት ኣስተዳዳሪዎች እና/ወይም ተወካዮች ጣልቃ-ገብ እርምጃዎችን ይተገብራሉ እና/ወይም ማስተካከያ 

ተግባሮች እና/ወይም ለአድራጎቱ ተገቢ የሆኑ ተከታይ ውጤቶች እና ከስርኣቱ እና ከት/ቤት የዲሲፕሊን 
ፕላኖችና ሂደቶች ጋር ተስማሚ የሆኑ ተግባሮችን ያከናውናሉ። ያሸማቀቀ(ች)ው ተማሪ፣ በተሸማቀቀ/ች 
ተማሪ ላይ ወይም ተመልካች የነበረ/ች ተማሪ ላይ በቀል ወይም ቂም በቀል ክልክል መሆኑ፣ 
ይነገረዋል/ይነገራታል እናም የማሸማቀቅ ሁኔታዎች ከቀጠሉ ተጨማሪ የዲሲፕሊን እርምጃ ይወሰዳል። 

 
ሠ. የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት መካሄዱን ለማጣራት ምርመራ ካቆመ በኋላ በሁለት ሳምንት 

ውስጥ የተወከሉ የት/ቤት ስራተኛ ኣባሎች ካሸማቀቀ/ች ተማሪ እና ከተሸማቀቀ(ች)ው ተማሪ ጋር የተለያዩ 
ስብሰባዎች ያካሂዳሉ። እነዚህ ስብሰባዎች የምክር ጣልቃ-ገብነቶች አካል ሆነው ሊካሄዱ ይችላሉ። 
የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ማቆሙን ለማረጋገጥ ሌላ ተከታይ ስብሰባ ወይም ውይይት 
ከምርመራው በኋላ በኣራተኛው ሳንምንት ከተሻማቀቀ(ች)ው ተማሪ ጋር እና ከኣሸማቀቀ(ች)ው ተማሪ ጋር 
ይካሄዳል። 

 
ረ. የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ኣንዳንድ ተግባሮች በተጨማሪ በMCPS ደንብ COB-RA፣ ከባድ 

ክስተት ኣመዘጋገብ በተበየነው መሰረት ከባድ ክስተቶች ተብለው ሊገናዘቡ ይችላሉ። ለነዚህ ጉዳዮች፣ 
በMCPS ደንብ COB-RA የተዘረዘሩት ሂደቶች በት/ቤት ኣስተዳደር/ተወካይ ክትትል እንዲደረግባቸው 
ያስፈልጋል። 

 
ሰ.  የት/ቤት ኣስተዳደር የአፈፃፀም ክፍል ጽ/ቤት ሪፖርት ኣደራረግን እና ምርመራዎችን ይቆጣጠራል እናም 

ለእንደነዚህ ያሉ ጉዳዮች ለት/ቤቶች እንደ መገልገያ ሆነው ያገለግላሉ።   
 
VI. ስንክልና ላላቸው ተማሪዎች የሚደረጉ ሂደቶች 

  
ሀ. የማሸማቀቅ ኣድራጎቶች ወይም ኣንድ ቅርፀት የተማሪን Free and Appropriate Public Education/ነፃ 

እና ተገቢ ህዝባዊ ትምህርት (FAPE) በመልሶ መቋቋም ኣዋጅ ክፍል 504፣ ወይም Individuals with 
Disabilities Education Act/ስንክልና ያላቸው ግለሰቦች ትምህርት ኣዋጅ (IDEA) መሰረት ትምህርት 
መቀበል ላይ ተፅእኖ ያደርግበት ይሆናል ተብሎ ከታመነበት፣ የሰራተኛ ኣባሎች የ Individualized 
Education Program/ግላዊ የትምህርት ፕሮግራም (IEP) ቡድን ወይም የክፍል 504 ኮሚቲ ስብሰባ 
ያደርጋሉ። 
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ለ. የ(IEP) ቡድን ወይም የክፍል 504 ኮሚቴ የተማሪውን የ(IEP) ወይም የክፍል 504 ፕላን ድህረ እይታ 
ያደርግበት እና ለመሸማቀቅ ውጤቶች ምላሽ፣ ካለ፣ በተማሪው የFAPE ኣቀባበል ማንኛውም ለውጥ 
ማድረግ ያስፈልግ እንደሆነ ይወስናል። 

 
VII. ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ ስለሚገኝበት ሁኔታ 

 
ሀ. MCPS ቅጽ 230-35፣ የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ፣ በሁሉም ት/ቤቶች 

በኣስተዳደር ጽ/ቤት፣ የኣማካሪ ጽ/ቤት፣ የሚድያ ማእከል፣ እና በጤና ክፍል መገኘት ኣለበት። 
 

ለ. MCPS ቅጽ 230-35፣ የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ፣ በMCPS ድረ-
ገጽ ላይ ይገኛል። 

 
ሐ. የት/ቤት ኣስትዳዳሪዎች የሰራተኛ ኣባሎችን ስለ MCPS ቅጽ 230-35፣ የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም 

ማስፈራራት ሪፖርት ቅጽ፣ መኖር/መገኘት በያንዳንዱ ኣመት መጀመርያ ላይ ይነግሯቸዋል፣ እና ኣመቱን 
በሞላ በየወቅቱ ማስታወሻዎች ይሰጣሉ። 

 
መ. የት/ቤት ኣስተዳዳሪዎች ተማሪዎችን ስለ የMCPS ቅጽ 230-35፣ የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት 

ሪፖርት ቅጽ፣ መኖር የትምህርት መጀመርያ ሳምንት ውስጥ በመተዋወቂያ ክፍለ ጊዜዎች፣ እናም ኣመቱን 
በሞላ በየወቅቱ በማስታወሻዎች ያሳውቋቸዋል።  

 
ሠ. የት/ቤት ኣስተዳዳሪዎች ወላጆችን/ኣሳዳጊዎችን ስለ MCPS ቅጽ 230-35፣ የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም 

ማስፈራራት ሪፖርት ቅጽ፣ መኖር ያሳውቋቸዋል እና MCPS ማሸማቀቅን በሚመለከት የማህበረሰብ 
መገልገያዎችና የኢንተርኔት ጣቢያዎች በአመቱ-መጀመርያ ላይ ለተማሪዎችና 
ለወላጆቻቸው/ኣሳዳጊዎቻቸው በሚላክ መረጃ፣ በት/ቤት ዜና መልእክቶች፣ በስርኣት ኢ-ሜይል፣ እና 
በመጀመርያው የኣመቱ የ Parent Teacher Association/የወላጅ - መምህር  ህብረት (PTA) ስብሰባ። 

 
ረ. ት/ቤቱ ኣንድ የተማሪ ወይም የወላጅ/ኣሳዳጊ የመመርያ መፅሃፍ ካለው፣ ስለ MCPS ቅጽ 230-35፣ 

የማሸማቀቅ፣ ወከባ፣ ወይም ማስፈራራት ዘገባ ቅጽ፣ መኖር መረጃ መካተት ኣለበት። 
 

ሰ. የማሸማቀቀ ሪፖርቱን ቅጽ ተማሪዎች ለማንኛውም የሰራተኛ ኣባል (ለእሰመምህር 
እንዲያደርስ/እንድታደርስ ማቅረብ እንደሚችሉ ይነገራቸዋል። ተማሪዎች የተሞላ የሪፖርት ቅጽ በግል 
ለማቅረብ የሚያሰጋቸው ከሆነ ኣንድ ኣስተማማኝ ሳጥን ውስጥ ለማስገባት እንዲችሉ በት/ቤት ኣስተዳዳሪ 
በተመረጠ ቦታ ወይም ቦታዎች ይቋቋማል። ኣንድ ት/ቤት አስተማማኝ ሳጥን ካቋቋመ፣ ተማሪዎች፣ 
ወላጆች/አሳዳጊዎች፣ እና የሥራ ባልደረቦች ሳጥኑ የሚገኝበትን ቦታ እንደሚያውቁ ማረጋገጥ አለበት፣ 
በየቀኑ ሣጥኑ መታየት እንዳለበትም እርግጠኛ መሆን ይኖርበ(ባ)ታል። 

 
VIII. የድጋፍ ኣገልግሎቶች 

 
የሚከተሉት ድጋፎች የተቀመጡት ለተሸማቀቀ/ች ተማሪ፣ ለሚያ(ምታ)ሸማቅቅ ተማሪ፣ እና ቆሞ/ማ 
ለሚመለከት/ለሚያ(ምታ)ስተውል ተማሪ። ዝርዝሩ ሙሉ በሙሉ ኣይሸፍንም፣ ት/ቤቶችም ከሌሎች ኣቅርቦቶች 
ወይም ውጤታማ መሆናቸው ከታወቁ ማህበራዊ መገልገያዎች እና ከሞንጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ 
መመርያዎች እና ከMCPS ደንቦች ከሚያከብሩ (በዚህ የተወሰነ ኣይደለም)። 

 
ሀ. የትምህርት ቤት/ስርዓት 

1. ትምህርት 
 

2. የመማርያ ክፍል ኣመራር እና የኣነስተኛ ቡድን ምክር ኣሰጣጥ 
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3. የMCPS "የት/ቤት መገልገያዎች ስለወከባ፣ ማስፈራራት እና ስለማሸማቀቅ" መመሪያ መፅሃፍ 
 

4. በትብብር ችግር ስለመፍታት/የትምህርታዊ ኣስተዳደር ቡድን ሂደት 
 

5. ኣወንታዊ ስነምግባራዊ ጣልቃ-ገብነቶችና ድጋፎች Positive Behavioral Interventions and 
Supports (PBIS) 

 
6. ተግባራዊ ስነምግባራዊ ግምገማዎች Functional Behavioral Assessments (FBA) 

 
7. ስነምግባራዊ የጣልቃ መግባት እቅድ Behavioral Intervention Plan (BIP) 

 
8. ሁለገብ የማህበራዊ ክህሎቶች ስልጠና 

 
9. የጠባይ ትምህርት 

 
10. ንዴትን ስለመቆጣጠር ስልጠና 

 
11. የማወቅ ስነምግባር ምክር 

 
12. የወላጅ/ኣሳዳጊ ተሳትፎ 

 
13. የወላጅ/ኣሳዳጊ ስልጠና/ዎርክሾፕ 

 
14. የእኩያ ድጋፍ ቡድኖች 

 
15. የፕሮግራም መሻሻሎች 

 
16. የት/ቤት መሻሻል እቅድ 

 
17. መልሶ መቋቋም ልምዶች 

 
ለ. ማህበረሰብ/ቤተሰብ 

 
የመገልገያ ዝርዝር፣ ማሸማቀቅን በሚመለከት የማህበረሰብ መገልገያዎች እና የኢንተርኔት ጣቢያዎች፣ 
ከት/ቤት ጽ/ቤቶች እና የMCPS ድረ-ገጾች ላይ ይገኛል። 

 
IX. MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION/የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምርያ (MSDE) ኣገናኝ:- 

 
ዴቦራ ኔልሰን፣ ዶ/ር.  
የክፍል ሃለፊ፣ የት/ቤት ደህንነት እና የሳይኮሎጂ ኣገልግሎቶች 
የተማሪ፣ ቤተሰብ እና ት/ቤት ድጋፍ  
የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምርያ  
 
Deborah Nelson, Ph.D., NCSP 
Section Chief, School Safety and Psychological Services 
Division of Student, Family and School Support 
Maryland State Department of Education 
200 West Baltimore Street 
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Baltimore, MD 21201 
ስልክ፦ 410-767-0294 
ኢሜይል:-  Deborah.nelson@maryland.gov 

 
X. ግምገማ 

 
ይህ ደንብ ጃኑዋሪ 1፣ 2017 ጀምሮ በየኣምስት ኣመት ይገመገማል። 

 
 
ተዛማጅ ምንጮች፡- Annotated Code of Maryland፣ የትህርት ኣንቀፅ፣ §7-424፣ §7-424.1፣ እና §7-

424.3፣ የMCPS ደንብ COG-RA፣ የግልሞባይል መሳርያዎች፣ የMCPS ደንብ JGA፣ 
የተማሪ ዲሲፕሊን የMCPS ደንብ JGA-RA፣ የመማርያ ክፍል ኣስተዳደር እና የተማሪ 
ስነምግባር ጣልቃገብነቶች የMCPS ደንብ JGA-RB፣ እገዳና ስንብት፣ የMCPS ደንብ 
JGA-RC፣ እገዳና ስንብት ስንክልና ያላቸው ተማሪዎች  

 
የደንቡ ታሪክ፡- አዲስ ደንብ ጁን 4፣ 2010፤ ኦክቶበር 27፣ 2014 ተከለሰ፤ መለሰኛ ለውጦች ማርች 15፣ 2016፤ ፌብሩወሪ 28፣ 2017 ተከለሰ፣ መለስተኛ ክለሳ ጁላይ 
24፣ 2017። 

mailto:Deborah.nelson@maryland.gov

